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Dagordning 

 

• Öppnande och fastställande av dagordning 
 

• Föregående protokoll 
 

• Nya ärenden  
A. Traversen, beslut om renovering: 
Styrelsen beslöt att: 
Installera fast stege med ryggskydd. 
Undersöka möjligheten att typa om traversen för högre lyftkapacitet. 
Inte montera ner, blästra, måla eller höja traversen i detta läget. 
B. Habobryggan:  
En offert har vi fått på ca 800.000sek. Inväntar fler. Bryggteamet träffas innan sommaren. 
C. Arbetsråd runt travers, lastmaskin och förare.     
Beslöts köra utbildning med alla traversförare. Petter 
D. Gamla båtar, betongklumpar mm Björn: 
Björn och Conny tittar tillsammans på vad som kan göras med avseende på juridik etc. 
E. Hemsidans funktioner: 
Rickard har  

-lagt in en banner längst upp på hemsidan som man måste klicka ok att man har läst, den visas 

där tills att man har gjort det. Därefter ska den inte visas längre om man inte rensar sin cookie 

historik. (Denna kan vi ta bort efter ett tag då alla borde känna till informationen). 

-skapat en sida under fliken båtsällskapet som heter integritetspolicy (detta kan döpas om, har sett 

på flertal ställen att summan av det som GDPR mynnar ut till sammanfattas ofta i deras 

integritetspolicy).  

-skapat ett nyhetsinlägg som syns bland övriga inlägg och denna visas fram till och med 30/5, 

därefter som är det enbart sidan under meny båtsällskapet som finns kvar.  

 
F. GDPR: 
Björn o Conny fick ansvaret för att skapa rutiner etc. för GDPR, kartläggning av vilka 
personuppgifter vi har, varför och var vi lagrar dem till senast den 25 maj. Styrelsen 
kommer därefter att ta ett policybeslut avseende GDPR för klubben den 4 juni då vi har 
nästa styrelsemöte. Conny kör även en presentation om GDPR vid tillfälle. 
 
G. Rapport från arbetsdagar: 
Bra uppslutning. Björn ombads skicka ut till medlemmarna om vilket område de tillhör. 
H. Sommarens och höstens aktiviteter: 
Diskuterades bristen på aktiviteter. Fiske, testa segling etc. är bra idéer. Behövs ngn eldsjäl 
att driva. 
I. Höjd upptagningsavgift då lyftpunkter saknas: 
Beslöts att då lyftpunktsmarkeringar saknas på båt som skall lyftas så skall kranföraren ha 
möjlighet att friskriva sig via blankett som skall finnas tillgänglig vid traversen. Björn tar 
fram blankett och kopierar upp. Ingen höjd avgift. 
J. Inköpsrutiner och beloppsgränser för arbetsråden 
Ulrika och Lars fick i uppgift att se öveer vilka rutiner som finns sedan tidigare. Skriv ihop 
en instruktion ”Detta gäller för dig som Arbetsråd” och disribuera till vederbörande. 
Instruktionen bör innehålla Nivåer för belopp på inköp utan styrelsens medgivande, ev. 
inköpsställen, kvittohantering etc. 
 
 



 

K. Beslutsloggen: 
 

 

Fasta ärenden 
1. Ekonomi 

Ekonomin är god. 

2. Inkommna skrivelser 
Skrivelse inkommit om att ändra klubbens grafiska logga. Styrelsen beslöt att behålla befintlig. 

3. Övriga frågor 
Beslöts att Leo Mörtsell får samma ersättning för användande av sin egen båt som följebåt vid 

seglarskolan, som Göran Gustavsson fått för samma tjänst tidigare. 

Detta är en engångsföreteelse. Klubben ska ha tillräckliga egna resurser för att driva sin verksamhet. 

 

Skylt om kameraövervakning och attrapp köps in och monteras vid grinden / grindarna. Björn 

 

Rensa upp i försäkringsfloran. Conny & Björn tittar på detta ihop med Mats O & Anders N(?) 

 
 

4. Fastställande nästa möte 
Nästa möte 4 Juni i klubbhuset. 

5. Avslutning 
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